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AudMax Esték

AudMax Esték
2018. január 15.

azoknak, akik jobban szeretnék érteni hétköznapjainkat

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara az oktatói kiválóság alapján az ország legjobb bölcsészkara – az SZTE karai közül a legjobb, az
összes magyar felsőoktatási intézmény összes kara közül pedig a harmadik. Küldetésünknek tartjuk, hogy azok a tudományos értékek, amelyek itt Szegeden
termelődnek, minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak a befogadó város, de akár Szeged szűkebb és tágabb környezete számára is. Ezért
indítottuk el 2016-ban a Bölcsész Szabadegyetemet – hogy nappalis kurzusainkra nem egyetemi polgárok is jelentkezhessenek –, és ezért indítjuk most el a
Város és a Bölcsészkar egymásra nyitását célzó Bálint Sándor program újabb elemét, az AudMax Estéket.

AudMax esték a BTK-n

 

Az AudMax Esték olyan tudománynépszerűsítő előadássorozat, melynek előadásait a Kar vezető oktatói tartják saját kutatási területük témáiból, a legfrissebb
eredményeket mutatva be a nagyközönségnek kifejezetten népszerűsítő, nem szakembereknek szóló földolgozásban. A tavaszi előadások témakörökbe
rendeződnek, de egymástól függetlenek, tehát akkor is érdemes ellátogatni rájuk, ha valaki nem tud egy témakör minden előadásán részt venni. Az elődások
és témakörök sokrétűek, mert egy-egy problémakört dolgoznak föl – előadóink között irodalmár, történész, lozófus, régész, nyelvész egyaránt
található.
 
Az előadások szerda esténként, 18:00 órakor kezdődnek, 60–70 percesek, és 20–30 perces vita, beszélgetés követi őket. Helyszínük az Auditorium
Maximum (Szeged, Egyetem u. 2. II. emelet), a Bölcsészkar emblematikus, történeti értékű, s mint ősszel egy Nobel-díjas orvos kéréséből kiderült – hogy itt
adhasson elő – a magyar történelmet jól ismerőknek világszerte ismert előadóterme.
 
Ha Ön is kíváncsi, a klasszikus műveltség és a megalapozott tudás hogyan segít értelmezni mindennapjainkat, ha Önt sem az áltudományos maszlagok, az
önjelölt guruk és az ezoterikus blablák érdeklik, hanem valódi tudományos minőséget szeretne kapni érthetően előadva, várjuk az AudMax Esték előadásaira!
 
Szeretettel várjuk Önt is az előadásokra!
 
 
A 2018. tavaszi szemeszter előadásai

Az előadókról és az előadásokról részletes információk a címre kattintva érhetők el:

Állatságok

http://www.arts.u-szeged.hu/audmax-estek/audmax-estek
https://www.youtube.com/watch?v=N8JZjFRSAsY
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február 14. Előjön-e a medve – az irodalomban – Szörényi László (/audmax-
estek/elojon-medve-irodalomban)

február 21. Machiavelli és az olasz reneszánsz szamárságai – Vigh Éva
(/audmax-estek/machiavelli-olasz)

Hunok legyünk vagy magyarok?
február 28. Honfoglalás kori temetők – Révész László (/audmax-

estek/honfoglalas-kori-temetok)

március 7. Ki kicsoda a steppén? Ázsiai hunok, európai hunok – Felföldi
Szabolcs (/audmax-estek/ki-kicsoda-steppen)

március 14. Mi micsoda az archeogenetikában? – Mende Balázs (/audmax-
estek/mi-micsoda)

március 21. Hunor s Magor – két egytestvér? – Sándor Klára (/audmax-
estek/hunor-magor-ket)

A művészet születése
április 4. Mítosz és művészet – Gyenge Zoltán (/audmax-estek/mitosz-

muveszet-2018)

április 11. Művészet és okkultizmus – Szőnyi György Endre (/audmax-
estek/muveszet-okkultizmus)

április 18. Sátáni képek – a Gonosz a művészetekben – Pál József (/audmax-
estek/satani-kepek-gonosz)

Krumplileves és Szomszédok: a Kádár-rendszer ideológiája
április 25. Luxus-e a szociálpolitika? A jóléti állam nálunk és más

társadalmakban – Tomka Béla (/audmax-estek/luxus-
szocialpolitika)

május 2. Fejlődés-szimbólumok: verseny az űrben és a konyhában – Kalmár
Melinda (/audmax-estek/fejlodes-szimbolumok)

május 9. A Szomszédok mint (tele)regény és mint valóság – Szilágyi Zsó a
(/audmax-estek/szomszedok-mint-tele)

Jegyek, jegyinformáció:
 Az előadásokra jegyet a helyszínen, 17:00 és 17:55 között lehet vásárolni. A jegy ára egy előadásra 400Ft. Az előadássorozatra bérlet is váltható, ennek ára

3000Ft, és a félév valamennyi előadására érvényes.

Bérletigénylését leadhatja nekünk itt: https://goo.gl/forms/Kc6cgFmmdpQcpTmJ2 (https://goo.gl/forms/Kc6cgFmmdpQcpTmJ2) vagy az előadás napján
személyesen is megvásárolhatja!

 

KRITIKAPÁLYÁZAT NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKNAK! (/hirek/osztondijak-palyazatok/kritikapalyazat-nappali?objectParentFolderId=24891)

Hagyománytisztelet és kritikus gondolkodás – kreativitás és értéktudatosság (/hirek/szte-btk-2018-februar/hagyomanytisztelet?objectParentFolderId=24891)
2018. február 05.

Bölcsész Szabadegyetem és AudMax Esték a BTK programjai a szegedieknek (/hirek/szte-btk-2018-januar/bolcsesz-szabadegyetem?objectParentFolderId=24891)
2018. február 05.

NKFI Hivatal 12 milliárd forint keretösszeggel megjelentek a felfedező kutatásokat ösztönző 2018. évi pályázati felhívások (/hirek/osztondijak-palyazatok/nkfi-
hivatal-12-milliard?objectParentFolderId=24891)
2018. január 09.

Friss Hírek (/rss/szte-bolcseszettudomanyi-140910?rss=1)
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